Dansk Told & Skatteforbund
Kreds I (Nord)

Referat fra KB-møde
Mødedato:

Mandag den 18. januar 2021

Mødetid og sted:

kl. 12.00 – 15.00, via Teams

Deltagere:

KB Kreds I (Nord) – alle deltog

Mødeleder/referent:

Charlotte og Nini

Ordstyrer

Charlotte

Dagsorden:
1. Velkomst
2. Referat fra KB-møde, den 4. december 2020 – sendes snart til DTS
3. Godkendelse af dagsorden, godkendt som foreslået med følgende tilføjelse:
– Charlotte ønsker oplyst, om der er afholdt nytårskure i de forskellige styrelser
4. Kreds I Nord interne anliggende
1. Seneste nyt fra husene:


hvordan har medlemmerne det?

Vi holder vi øje med trivselsmålinger. Men vi er i tvivl om, om spørgsmålene er
udformet således, at de kan stå alene? En meget ringe tilfredshed kan skyldes
mange faktorer her under corona hjemsendelsen. Ligesom en besvarelse om, at
det går godt – alt andet lige - er relativt.
Charlotte oplyste, at der siden november har været lovet, at man fra HR ville se på
om spørgsmål kunne blive ændret.
Størstedelen af os har ikke hørt meget fra vores medlemmer i 2020.

Hvorledes der skal forholdes godskrivning af tid ved coronatest i forbindelse med
arbejde, der betinger fysisk fremmøde, - her Told, undersøges p.t. af ledelsen.
I gældsstyrelsen har det ved kritisk arbejde, hvor der som følge af fremmøde skulle
tages coronatest – været tilladt, at dette kunne ske i arbejdstiden.


Indkøb af IT-udstyr i forbindelse med hjemmearbejde – status hvor
mange har modtaget udstyret?

En del er leveret hos medarbejdere. En anden del er fortsat i ”venteposition”. Vi kan ikke
ud fra vores oplysninger pege på en samlet tendens. Dog er der i flere tilfælde set varsling
fra udbringerens side – enten med for mange dage forud for levering, eller for med kort tid
fra SMS – og dernæst af postleverandør fravalg af levering på privatadresse, og med
oplysning om, at varen bliver afleveret på en angiven adresse for senere privat afhentning.


Rettelse til Appendiks (over adresser for lokalforeninger)

Aalborg har lukket 2 adresser, Lyngvej og Nybrogade.
De fleste medarbejdere på Skibsbyggerivej er fraflyttet adressen, så kun Motorekspeditionen og Toldere er tilbage. På Vestre Havne Promenade er der nu
Ejendomsvurdering, Skatteankestyrelse, Spilmyndighed og ansatte, der arbejder
for Det Grønlandske Hjemmestyre.
Motorstyrelsen, Skattestyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen hører alle
hjemme på Lauritzens Plads1, 9000 Aalborg. Ændringer er indmeldt til Ole
Pedersen
Horsens adresseændringer vil af Charlotte blive givet til Ole Pedersen



Reaktioner fra medlemmer vedr. lønnedgang 1. februar?

Kun få har henvendt sig vedr. det fra DTS udmeldte – om nedgang grundet
reguleringsordningen og den samlede opgørelse herfor– p.t. ca 34 kr. pr. måned før skat.



Afholdelse af medlemsmøder med Jørn/Allan via Teams – er der
aftaler i kalenderen?

Aarhus vil gerne i forbindelse med Generalforsamlingen have både Allan og Jørn med. Det
bliver i marts måned.
Tanja planlægger for Horsens, den 2. marts at holde et TEAMs medlemsmøde med
deltagelse af Allan, Jørn og Jan Nørner. Der vil da være mulighed for at tale nærmere om
forestående løntillægsforhandlinger, proces m.v. Tanja har som ny tillidsrepræsentant haft
en del medlemshenvendelser. Der er nogle medarbejdere, der har langt til arbejde i
Horsens, en del af disse er blevet glade for at spare køreturen, mange er også blevet

glade for at arbejde hjemme, og de håber på en fleksibel tilgang til arbejdet fremadrettet.
Udbytteenhed Aarhus
I Jan M´s enhed er der i morgen sammen med underdirektør, Rasmus W Borup drøftelse
af resultatet af enhedens trivselsmåling. Ud over at drøfte årsag til målingens resultat kan
man drøfte, hvilke tiltag, der kan øge enhedens trivsel. Der er en del, der har ændret
arbejdstid i nedadgående retning, er blevet sygemeldt, eller er gået på pension.
I Told er trivselsmålinger opstartet i oktober, og der er ikke endnu kendskab til resultatet.


Fællesmøder?

Ringkøbing holder 1 gang om måneden møder med skattestyrelsens underdirektør, alle 3
TR og 1 af enhederne – på skift. Her er der mulighed for at der kan gives kommentarer til
trivselsmålingerne.
Under hjemmearbejdet gælder det for alle
Husk at gå en tur, lav noget andet ind imellem - end det at koncentrere dig 100% 8 timer
foran en skærm. Ring til en kollega og del viden/ sag. På arbejdspladsen bevæger man sig
også, og man sparrer med kollegaer. Gør også det hjemmefra. Hold pauser.
Selvom vi har indsigtsmulighed i egne arbejdsområder, hvor vi er tillidsrepræsentant, så
kan vi også have behov for at have indsigt på adressen, hvor vi er valgte, idet vi der
repræsenterer flere styrelsen og områder end lige vores egen. Disse oplysninger kan
vi måske få via sekretariaterne eller fra arbejdsmiljørepræsentanter.


Nytårskur?

Motorstyrelsen har via Teams afholdt en nytårskur, hvor direktør, Jørgen Rasmussen
fortalte om seneste og kommende nye tiltag. Der blev taget godt imod denne måde at
holde nytårskuren på.
Skattestyrelsen har flyttet et Teams-indslag med Michael Kamper til den 27. januar. Dette
skal træde i stedet for en nytårskur. Vi finder det ærgerligt, at der ikke blev afholdt noget
den 4. januar 2021 – den første arbejdsdag i det nye år.


Medlemsmøde

Randers har med succes afholdt et godt medlemsmøde.



Ny-ansatte?

I Motor skal der i den kommende tid ske ansættelse af ca. 40 nye. I denne forbindelse
drøftede vi Introdag, - som nye kan tilmelde sig og hvor der p.t. afsættes tid; ½-time til TRinformation for hver af de 3 organisationer. Her var der forskellige måder, hvor de lokale
TR i f.eks. Aarhus af funktionsleder er inviteret med. Andre steder, er det måske Jørn Rise,
Allan og andre fra DTS- der skal deltage på vegne af DTS. Vi drøftede, at der i mange
situationer er tale om allerede ansatte medlemmer af DTS, der skifter opgaver, og hvor en
intro til DTS derfor i de fleste tilfælde med fordel kan gives af de lokale
tillidsrepræsentanter, i stedet for af DTS-ansatte fra København.

Ved start af mange på motorakademi – for nogen tid siden, da blev der fra alle
organisationer, 3 stk. inviteret TR med - for at fortælle om deres organisation.
Motor har i dag via Teams og Jørgen Rasmussen oplyst medarbejdere om igangsætning
af PULS og tillægsforhandlinger, det var en god introduktion, og der blev lagt vægt på, at
ingen vil få at vide fra funktionsledere, hvorvidt det er et fast eller et engangstillæg, som de
bliver indstillet til af funktionslederen.

5.

Dagsorden til HB-mødet den 20. januar 2021:
Dagsorden:
1. Velkomst

2.
3.
4.
5.
6.

Referat
OK ’18 - lønregulering (oplæg fra Jan Nørner)
OK ’21 – orientering om udveksling af krav mv. (oplæg fra Jan Nørner)
Tillæg ’21 – orientering (oplæg fra Jan Nørner) – vi er så småt i gang
Covid-19-situationen – aktuelle problemstillinger (oplæg fra Merete Keller
Berdiin) – husk at corona kode må bruges, når der er særlige forhold.
7. Kompetence, herunder Masteruddannelse (oplæg fra Anette Albrechtsen)
Aarhus Universitet stopper med Master i Skat, men CBS tager over og der
kan derfor lægges en del uddannelse i Fredericia.
8. FH – orientering om igangsætning af FH’s lokalstruktur (oplæg fra Jørn)
FH har igangsat nogle lokale regionssamarbejder i hele landet. Region
Nordjylland vil få til huse i Aalborg og denne region går fra Nord/Thisted,
Mors og Mariagerfjord, samt Vesthimmerlands kommune, men ikke Skive,
Randers, Grenå eller Aarhus. Det er de tidligere LO-afdelinger, der som
sådant er nedlagt, og man vil i nye fora i regionen, og via kommuneenheder,
forsøge at samarbejde om forhold til gavn for vores medlemmer. DTS er dog
en lille enhed i forhold til øvrige deltagere. Vi er gerne med, der hvor
samarbejdet giver god mening for vores medlemmer, - i forhold til andre er
vi dog upolitiske.
9. TR-aftalen – orientering om de igangværende forhandlinger (oplæg fra
Jørn)Vi håber, at vi fortsat kan have adgang til afholdelse af medlemsmøder
på op til ½ time – uden ansøgning om særlige tilladelser forinden.
10. Personsager (mundtligt oplæg ved Merete Keller Berdiin)
11. Status – personalepolitik (oplæg fra Anette Albrechtsen)
12. Strategiarbejdet (oplæg fra Ole Pedersen) – det til os udsendte oplæg blev
vel modtaget.
13. Nyt fra sekretariatet, herunder Betaling i Kantiner (undersøgt af Henrik
Møller)
14. Nyt fra Kredsene, TR-fora og udvalg – det henstilles, at der alene bliver tale
om skriftlige oplæg
15. Økonomi – året 2020 (1. rapportering)
Vi kan se, af regnskab, vi fik i december, at der er medlemstilbagegang,

men håber, at vi til næste år får en del af de nye professionsbachelorer.

6. Bordet rundt – herunder evt.







Skattestyrelsen
Gældsstyrelsen
Motorstyrelsen
Service- og adm. styrelsen
Øvrige styrelser
Udvalg – f.eks. AMU v/Rune og Morten
Der er nye folk i dette udvalg og de har aftalt, at der skal afholdes 1 times
møde pr. måned samt 4 årlige dags-temamøder.

